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Știri grave.
E întreit de dureroasă știrea ce o 

aduce „Unirea” dela 24 Iunie n. despre 
o hotărîre adusă de consistorul metro
politan din Blaj privitor la dotarea cle
rului gr.-cat. de cătră stat, hotărîre, 
prin care este decis, ca s6 primească 
ajutorul cu condițiunile rușinoase puse 
de guvern.

Toți eram îndreptățiți a crede, că 
consistorul din Blaj, dacă până în ora 
a 12-a nu a adus nici o hotărîre în 
această chestie, va aduce acum o ho
tărîre, prin care să se arete lumii, că 
este decis a lupta și pe mai departe 
cu neajunsurile și lipsurile de până 
acum, decât a se supune unei astfel de 
apucături diavolești, ca cea din chestiune.

Și aceasta se aștepta dela consistor 
cu atât mai vîrtos, căci a avut timp a 
se convinge, că în zilele din urmă cle
rul gr.-cat. de pretutindeni a protestat 
și protestează sus și tare contra aju
torului din partea statului.

Chiar și preoțimea din diecesa Gher
lei, al cărei ordinariat s’a supus cel 
dintâiu apucăturii diavolești a guvernu
lui, încă s’a trezit acum, și respinge cu 
indignare dela sine acel dar danaic.

Dacă consistorul din Blaj n’a aflat 
de bine a conchiema sinodul cel mare 
încă dela început, căci aceasta i-s’a im
pus ca o datorie sfântă, cu atât mai 
vîrtos, că a fost provocat prin presă 
a-’l conchema, barem acum, văzend pur
tarea resolută și bărbătească a clerului 
gr.-cat,, se fi adus o hotărîre care să 
fi satisfăcut dorinței tuturor celor-ce 
doresc prosperarea bisericii gr.-cat.

Dar’ nu a făcut așa. Și pentru-ca 
onoratul public cetitor să se convingă 
despre aceasta, lăsăm să urmeze scri
sele însăși toii archidiecesane.

Eată-le:
♦ Auzim, că Consistorul nostru archidiece- 

san ar fi decis a primi pentru astă dată aju
torul de stat și pe lângă condițiunile dejosi- 
toare prescrise de guvern.

♦ N’am vrut să dăm crezământ acestei 
știri și am dori, ca să nu se adeverească. 
Pentru-că ori ce s'ar zice, va românea totuși 
adevărat, că prin o asemenea decisiune se 
curmă o mișcare foarte generoasă și toarte 
vrednică a clerului nostru, care era mai gata 
a suferi și mai departe sărăcia, de cât a-și 
jertfi independența și demnitatea sa.

♦ Dar’ trebue să ne dăm samă și cu even
tualitatea aceea, că știrea se va adeveri.

♦ Ni-se spune, că ansă la hotărirea mai 
sus amintită a Consistoriului nostru ar fi 
dat o scriptă—ultimat a guvernului în
treg, în care se spune, că dacă nu se va ri
dica ajutorul votat, guvernul îl va împărți 
singur cu preferarea Ordinariatului fi că va 
lua ft alte ml suri corlspunzitoare.

♦ Noi o spunem franc, că nici pentru ca
șul dacă scripta aceasta ar fi venit întru ade
văr și dacă ar fi sunat după-cum se spune*  
nu am fi fost pentru acceptarea ajutorului 
și pentru schimbarea atitudinei de până aici. 
Dar' dacă voim să fim obiectivi și nepreocu
pați, trebue totuși să recunoaștem, că situa
ția, în care ajunsese Consistoriul prin scripta 
afirmativă a guvernului era o situație foarte 
critică și foarte penibilă.

Apare în fiecare Sâmbătă
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♦ Ori cum ne-am socoti, dar' guvernul 
își putea, cu oare-care aparință de îndreptă
țire, pune întrebarea: Cum se face, că toți 
Românii ceialalți primesc ajutorul de stat 
după condițiile statorite de guvern și nu văd 
dejosire, umilire, compromitere a demnității 
clerului, și numai Consistoriul din Blaj vede 
lucrurile așa de negre? Firește că guvernul 
la aceea nu se gândește, că și ceialalți, cari 
au primit, au primit numai cu inima sânge
rândă și cu fața roșită. La împrejurarea 
aceasta guvernul nu se gândește, și socoate 
că numai Consistorul din Blaj face oposiție 
cu tot prețul, împedecând înțelegerea între 
biserică și stat și răsvrătind clerul, care alt
cum ar primi bucuros ajutoriul oferit».

Descrie mai departe situația grea în care 
s’a aflat consistorul din mai multe puncte de 
vedere, și încheie astfel:

♦ Cei buni din cler să nu-'și peardă cura- 
giul. Ei rămână pe lângă resoluțiunea lor ge
neroasă, și apoi la toamnă la sinod să pună 
toți umăr la umăr, ca să aducă concluse în
tru toate conforme cu interesele adevărate 
ale bisericii noastre și cu demnitatea cleru
lui nostru.

♦ Sus să avern dar’ inimileI Isbânda mo
mentană a celor-ce vor să ne bage în jug, 
să nu ne ia voea la perseveranță în lupta 
Domnului. Din contră năcazul să ne oțelească 
și să facem și să ne rugăm, ca Dumnezeul 
părinților noștri să ne lumineze mințile, să 
ne întărească inimile, ca Ia sinod să ne ară
tăm vrednici de acei părinți, cari au jertfit 
totul pentru independența bisericii și liberta
tea neamului lor<.

MEMORANDUL ȘERBILOR.
Cu data de 8 Iunie n. a. c. s’a înaintat 

prin guvernul unguresc M. S. Monarchului 
Memorandul Sărbilor, care e subscris de 54 
deputați congresuali. In el se descriu toate 
volniciile ce s’au îndreptat contra autono
miei bisericii sârbești din Ungaria de cătră 
guvernele maghiare în timp de 30 de ani.

In Memorand se arată și aceea, că statu
tele și regulamentele compuse și votate în 
acești ani nu numai că nu s’au înaintat M. 
Sale spre sancționare, dar*  Maghiarii au mers 
atât de departe cu obrăznicia lor, încât chiar 
și pe cele deja sancționate, le-au modificat 
unilateral, fără de știrea congresului, încât 
toată legea votată și sancționată a devenit 
ilusorie.

Ba ce e mai mult, guvernul și-a arogat 
chiar și dreptul de a porunci în biserica au
tonomă sărbească.

Contra acelor fărădelegi congresul în mai 
multe rînduri a protestat, dar' fără resultat, 
căci guvernul a adus la cunoștința M. Sale 
numai acele lucruri ale congresului, cari el voia.

Spune mai departe cum la 1882, contrar 
votului congresului, guvernul li-a numit pe 
Patriarch, cum școalele lor confesionale sunt 
prigonite și cum guvernul nu li-a permis și 
nu le permite ca congresul lor bisericesc să 
se întrunească la timpul precisat în lege.

La urmă este adresată o rugare cătră M. 
Sa, care se siîrșește astfel:

»Să se îndure preagrațios M. Voastră 
ces. și apostolică regală ca păzitor al legii și 
dreptății și ca cel mai puternic patron al 
autonomiei noastre bisericești-naționale, și să 
dispună ca față de autonomia noastră națio
nală bisericească să se respecteze legea punc
tual și în toată privința, și în modul acesta 
gravaminele înșirate să fie sanate, ear’ starea 
legală de lucruri să fie restabilită Intru toate. <
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Picături în mare.
Trăim în timpul așa numit: al luminilor. 

Și vedem pe toate terenele înălțându-se din 
zi în zi un sbor uimitor cătră perfecționare. 
Toate clasele societății desvoaltă, amăsurat 
puterii sale, o acțiune oare-care spre înain
tare. Și har Domnului, că aceste propășiri ale 
timpului nostru în multe privințe își au ro- 
durile sale binefăcătoare. Ne saltă inima de 
bucurie, și admirând această desvoltare ne 
simțim mândri, însă de altă parte cu durere 
trebue să constatăm și din capul locului să 
recunoaștem: că această desvoltare nu este 
generală, nu este o desvoltare armonică toc
mai a tuturor însușirilor, sau mai bine zis 
tocmai a tuturor puterilor omului, ce ar trebui 
să cadă sub continuă desvoltare.

♦ Fiți desăvîrșiți, precum și Tatăl nostru 
din ceruri desăvîrșit este», ne zice întemeie
torul creștinismului, Domnul Christos. El sub 
cuvântul ♦desăvîrșit» a înțeles o desvoltare 
paralelă a tuturor puterilor și însușirilor noastre 
atât a celor trupești, cât și a celor sufletești. 
Desvoltarea noastră de azi însă nu corăspunde 
cu acel mare cuvânt ♦desăvîrșit». Nu, căci 
lipsește din acea desvoltare sarea care în 
limbagiul creștinismului se numește morali
tate... Din ori-ce punct de vedere vom privi 
cursul desvoltării de azi, vom observa ceva 
propășire, mai multă ori mai puțină, după 
împregiurări, din punct de vedere al mora
lității însă, cu durere de inimă trebue să cons
tatăm o decadență îngrozitoare perpetuă.

E de lipsă, dlor cetitori, și în special sti
mați frați preoți români, să recunoaștem 
aceasta sus și tare, cu atât mai vîrtos, căci 
acest verme ruinător, imoralitatea, și-a făcut 
cuib și în sinul până acuma neinfectat de 
tot al poporului nostru de rînd. Lucră oamenii 
noștri, se trudesc, se nisuesc în multe chipuri, 
ba în toată această acțiune a lor se observă 
pretutindenea firul roșu al imoralității, al ire- 
ligiosității.

Paginile istoriei destul de clar ne arată, 
că în decursul veacurilor stîlpul cel mai pu
ternic de susținere a unui popor a fost mo
ralitatea. Cât ce a început a putrezi acest 
stîlp și a se umplea cu miazmele imoralității, 
a început a decădea și acel popor, până In 
fine s’a șters cu totul din catalogul popoa
relor vii.

Și dacă e adevărat, că din baccilele ne
vizibile cu ochii liberi, să se desvoalte o rană 
de moarte, o, atunci trebue să ne temem de 
rău, cu atât mai vîrtos, căci acele baccile au 
început deja a se încuiba și în poporul nos
tru român.

Și dacă căutăm că ce e causa acestui rău, 
(lățirea așa repede a imoralității și ireligiosi- 
tății) fie-'mi permis a zice, că abstrăgând dela 
multe alte împregiurări ruinătoare de mora
litate și religiositate, cari caracterisează lumi
nătorul nostru timp, din acest rău o parte 
considerabilă zace și în indiferentismul preo
ților noștri.

Repararea acesui rău prin nimenea nu să 
poate executa mai cu efect, ca prin preot. 
Și nisuindu-se dînsul după aceasta, numai și 
numai sfintei sale datorințe va satisface.

Deci o acțiune mai severă se așteaptă 
dela preoțimea noastră întru a deștepta din 
nou în sinul poporului iubirea de religiunea 
și neamul seu, căci aceste două noțiuni com
pun fundamentul moralității.

Știut lucru este însă, că demoralisarea pe 
cât se lățește de cu ușurință, repararea ei pe 
atâta reclamă o lucrare mai grea și mai în
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delungată. Dar’ fiindcă aci unul sau doi nu 
pot ajuta nimien, se cere concursul tuturor 
celor chemați ca să conlucre cu puteri unite 
la îndreptarea acestui rău.

Drept-aceea la o lucrare bună și la tim
pul seu încoronată cu succesul dorit, se ivește 
necesitatea înființării unei reuniuni oare-care 
preoțești, în care s’ar putea desbate multe 
chestiuni de importanță referitoare la scopul 
indicat, ba s’ar putea ținea predici de probă 
moralisătoare ș. a. Câte comune sunt, în cari 
poporul nostru în biserică afară de rugăciu
nile din sfânta liturgie nu mai aude nici un 
cuvânt de învățătură din gura preotului seu, 
sau cel puțin cucuie în strane până-ce ispră
vește bătrânul cantor una si aceeași căzanie, 
mai mult cântată, decât cetită cu vr’un înțeles.

Tot așa se petrece în cele mai multe 
locuri și afară de biserică, d. e. la înmormântări. 
Câți preoți sunt, cari fără de a studia scăde
rile felurite ale parochienilor sei, ca să-*i  poată 
abate dela acelea, iau numai la mână pro- 
povedenia și cetesc dintr'însa câte o bucată 
făcând niște sărituri fără considerare la aceea, 
că ar trebui să fie o unitate în cele cetite, 
și astfel ocasiunea binevenită, pentru de a-i 
putea lumina cu ceva, trece în vânt fără nici 
un efect. Onoare excepțiunilor, dar' în foarte 
multe locuri cu durere trebue să mărturisim 
că așa este.

Eată on. cetitori și stimați preoți ce ser
vicii bune ar face reuniunile preoțești mora
lisătoare, dacă ar putea schimba această tristă 
situație câtuși de puțin. Aici e vorba de 
poporul nostru peste tot, ce folos dară, dacă 
numai o parte neînsemnată dintr’însul se va 
hrăni cu învățături folositoare, eară majoritatea 
însătoșează după acelea ? Apoi dacă toți își 
au reuniunile lor, până și meseriașii, ceea-ce 
numai spre laudă le poate servi, cu cât mai 
mult se simte o trebuință mai arzătoare pentru 
înființarea unei astfel de reuniuni, care ar 
avea scopul sfânt de a pune o proptă puter
nică religiosității și a întări prin aceasta 
zidurile moralității, care este cinstea, onoa
rea și fericirea popoarelor și statelor.

Și cine ar fi chemat spre a înființa această 
reuniune moralisătoare, dacă nu preoțimea 
noastră?! Deci frați preoți! dacă ne iubim 
poporul și dacă ne doare de eventuala lui 
perire, în fine dacă voim a satisface manda
tului Dlui Christos ca: «Mergând învățați 
toate popoarele»., etc. atunci ori cum, dar’ 
pe lucru serios, căci chemarea noastră ne 
impune!

Eată on. cetitori și frați preoții aci niște... 
picături în mare!. &....  Jt...

Slovacii pe lucru.
Pe 2 Iulie n. este convocată la T.-Sv.- 

Martin adunarea poporală a Slovacilor.
Convocătorul este subscris de 12 cetățeni 

fruntași ai orașului.
Vor lua cuvântul următorii:
Redactorul-șef al foii slovace, dl Pietor 

va vorbi despre dreptul electoral, dietal și co- 
mitatens. Dl Pietor numai de curând a sosit 
din temnița Vațului.

Dl Pavel Mudrony, bătrânul president al 
comitetului național slovac va vorbi despre 
instituțiunea de viriliști în comitat și comună, 
și altele de acestea.

Dl Hurban-Vajansky despre dreptul de 
întrunire și reuniuni, precum și libertatea 
presei.

Redactorul foii umoristice slovace dl George 
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Ceaida despre revisuirea legilor politice-bi- 
sericești.

Dl advocat Dr. I. Vanovici despre aplica
rea in vieață a legii naționalităților.

Se crede c& la această adunare va lua 
parte lume foarte multă, deoare-ce se va ți
nea sub cerul liber.

Din România.
In 12/24 Iunie a. c. a avt loc în Bucu- 

curești deschiderea Corpurilor legiuitoare.
La 11 ore deja toți senatorii și deputății 

se aflau In sală.
M. S. Regele a sosit în sala adunării la 

12 ore, însoțit fiind de casa Sa civilă și mi
litară, și primit fiind de dnii miniștri.

După suirea Sa pe Tron, a cetit următo
rul Mesagiu:

„Domnilor Senatori,
„Domnilor Deputațt,

• Simt o vie fericire că MS găsesc în mij
locul representațiunii naționale.

• Eșiți din noue alegeri, Domniile-Voastre 
sunteți mai cu deosebire în putință să cu
noașteți nevoile țerii, care v'a ales și să du
ceți și mai departe munca pentru întărirea și 
propășirea scumpei noastre Românii. Lucră
rile Domniilor-Voastre legislative vor începe 
în prima sesiune ordinară a acestei noue le
gislaturi. Acum v’am convocat în sensiune 
extraordinară pentru a procede la verificarea 
titlurilor și la constituirea puterii legiuitoare

„Domnilor Senatori, 
„Domnilor Deputați,

• Am văzut cu o adâncă mâhnire, cum 
în unele părți ale țerii recolta anului acesta 
a fost compromisă. Bunăstare a populațiunii 
noastre rurale a fost întotdeauna grija Mea 
de căpetenie.

• Deși în zilele din urmă s’a produs o ne
tăgăduită îmbunătățire, guvernul Meu Vă va 
propune chiar în această sesiune unele măsuri, 
pe cari le impune starea agriculturii de ăstimp.

•Țin să constat și de astă-dată amicalele 
relațiuni în cari ne găsim cu toate puterile. 
Opera păcii, de care avem atâta nevoie, este 
preocuparea constantă a tuturor și nădăj- 
duesc, că conferența la care s’au strîns re- 
presentanții tuturor puterilor va spori și mai 
mult garanțiile păcii.

»D-zeu să binecuvinteze lucrările Domnii
lor-Voastre.

• Sesiunea extra-ordinară a Corpurilor le
giuitoare este deschisă».

După-ce M. Sa Regele a cetit acest Me
sagiu, îndată a părăsit adunarea, ear’ corpu
rile legiuitoare au procedat la începerea lu
crărilor.

Sașii verzi.
• Bud. Hirl.» dela 26 n. 1. c. se ocupă cu 

posiția ce o iau pretutindenea Sașii verzi.
Eată ce scrie despre dînșii.
Frații noștri sași în continuu dau ansă 

ca să se vorbească despre ei, pentru-că în 
timpul din urmă nu scapă nici o ocasiune, 
ca să nu se manifesteze contra ungurimii. 
Acum comitatul Târnavei-mari imitează pilda 
Brașovenilor. Scrisorile comitatense, înștiință
rile oficioase de ani de zile s’au făcut în 
limba maghiară, contra cărui lucru nici când 
n’au demonstrat. In congregația comitatensă 
din urmă au invidiat și Sașii de pe Târnava- 
mare hotărîrile Brașovenilor și Sibiienilor, și 
în propunerea adresată vicișpanului l’au rugat, 
ca de aci înainte înștiințările să le facă și în 
limba germână. Afară de aceasta au mai 
pretins ca pe viitor foaia oficială a comitatu
lui, »Hivatalos trtesit6«, să apară și în limba 
germână. Congregația a primit amândouă 
aceste hotărîri.

După acestea îi supărată și pe comitetul 
disciplinar al corn. Bistrița-Năsăud.

Se știe anume, că anul trecut, cu oca- 
siunea visitei ce a făcut-o Archiducele Iosif 
orașului Bistrița, Dr. Cari Lang a arborat pe 
casa proprie un steag roșu-vânăt, adecă să
sesc, din care causă a fost destituit din postul 
seu de cătră ministrul de interne, cu atât mai 
vîrtos, că n’a voit să-’l dee jos nici la porunca 
căpitanului de poliție. Ba ce e mai mult, a 

mai scris fișpanului, contelui Bethlen Păi și o 
scrisoare foarte aspră. Și acum cu toate 
acestea, comitetul disciplinar în ședința sa 
din urmă l'a restituit în postul sen, pedep- 
sindu-'l numai cu 400 fi.

Din Bucovina.
Conducătorii partidului Românilor buco

vineni s’au întrunit săptămâna trecută într’o 
conferență, pentru a se sfătui asupra măsu
rilor ce trebuesc luate privitor la situația 
insuportabilă în care au ajuns Românii bu
covineni și ziaristica lor.

Măsurile ce s’au luat în acea conferență 
nu sunt încă cunoscute, deoare-ce s’a hotă- 
rît a se ținea în secret.

Spre ducerea lor în deplinire s’a consti
tuit un comitet executiv, constătător din 6 
membri români ai dietei țerii, și ai camerei 
imperiale.

Comunicatul oficios ce s’a lansat despre 
conferență, este următorul:

• Deputății dietei țerii și ai camerei impe
riale de naționalitate română, adunați în Cer
năuți, declară de a ținea strîns la principiile 
autonomiste. Ei așteaptă, că guvernul va ob
serva față de Românii din Bucovina acea ati
tudine, cum este ea prescrisă prin egala îndrep
tățire a naționalităților garantată prin consti- 
tuțiune. Ei exprimă regretele și reproba lor în 
contra procedurii guvernului față de națiunea 
română, care procedere stă în contrazicere 
cu principiile amintite și decid de a între
prinde pașii cuveniți pentru a pune capăt 
acestei situațiuni insuportabile, dăunătoare 
națiunii române din Bucovina și amenință
toare pentru buna pace din țeară.»

O nouă întrunire a partidului se va face 
în 3 Iulie st. n.

Știri Politice

Armenii și Macedonenii.
O urmare a congresului de pace dela 

Haga, la care de sigur nici nu s’au cugetat, 
este și aceaa, că Armenii și Macedonenii s’au 
aliat și înainte de toate plănuesc o activitate 
comună. Zilele trecute a apărut în Sofia o 
broșură contrară conferenței, care a fost sub
scrisă atât de comitetul central macedonean, 
cât și de membrii comitetului revoluționar 
armenesc. Aceasta este o aparițiune cu totul 
nouă, cu toate-că în ultimii ani au fost de 
mai multe-ori vorba despre asociarea lor și 
în secret s’au și înțeles asupra lucrului, dar’ 
fără resultat. Numai prin presă s’au spriginit 
unii pe alții. Foile macedonene de mai multe- 
ori au publicat provocările agitătoare și ame
nințătoare ale locuitorilor armeni din Vama. 
Asociarea lor de acum se explică astfel, că 
amândouă părțile au așteptat ca conferența 
de pace să se ocupe și cu afacerile lor, dar’ 
conferența încă dela început a exchis din 
programul seu chestia armeano-macedoneană. 
Broșura ce a apărut, cuprinde între altele și 
următoarele:

• împreună ne ridicăm glasul și plângerile 
noastre contra fărădelegilor ce îndurăm și 
declarăm în fața lumii, că hotărîrile confe- 
renței de pace nu le vom privi de valide 
pentru noi, până-ce poporul nostru geme sub 
un jug barbar. La luptă comună ne strigă 
datoria sfântă, dela ce nime nu se poate re
trage. Ca popoare pacinice am fi preamărit 
lucrarea conferenței, dacă barbaria nu s’ar 
presenta înaintea ochilor noștri și dacă ea nu 
ar fi spriginită de conferență. Contra ei vom 
lupta însă până la cea din urmă picătură de 
sânge, pentru-că existența și datoria națională 
a noastră ne impune aceasta».

CORESPONDENȚA
O întimpinare.

Balomir, la 28 Iunie 1899.

Onorată Redacțiune /
In Nr. 24 a. c. a prețuitei »Revista Orăș

tiei» sub »Ce va urma» un anumit este 
cuprins de griji față de șovăiturile unor preoți. 
Temerile lui p. pot fi întemeiate și vail în 
câte prilegiuri să și dovedesc.

Ce se ține însă de modesta mea persoană, 
pentru-că N. S. în B. în apropierea Orăștiei, 
nu poate fi altul, îl asigur pe îndureratul 
corespondent, că să nu aibă teamă. Eu nici 
când nu am șovăit, nu am alergat după aju
torul nimărui cu atât mai puțin al oamenilor 
dela putere, notar, solgăbirău și alții.

Steagurile patriotice, două la număr, le-a 
procurat comuna politică din banii proprii 
la porunca administrației și anume: unul pen
tru casa comunală și altul pentru școală.

Steagurile aceste, fără știrea mea, le-a 
adus servitorul comunal și le-a așezat în un 
colț în altar, nu fâlfăind, fără împăturate 
(înfășurate) și acoperite.

Deoare-ce eu nu sunt pârcălabul comunei 
fără preotul aceleia, am dispus neamânat de
părtarea lor și ducerea acelora la locurile 
cuvenite.

Cred că prin aceasta am satisfăcut dorinții 
corespondentului și regret, că nu am fost 
făcut atent, ca mai de timpuriu să fi dispus 
delăturarea acelora din biserică, unde nu 
au loc.

Pentru această întrelăsare și cu acest prile- 
giu cer scusele acelora, cari sunt competenți 
și cărora cuvinese a me fi dejudecat.

Promit sus și tare, că eu precum nici până 
acum, așa nici în viitor nu voiu vâna interese 
proprii nici bani de a lui Iuda nu voiu primi, 
ne având lipsă de căi șovăitoare.

Ași dori însă din toată inima, ca frații 
mei preoți de pretutindenea să binevoiască a 
purcede totdeauna și sub toate împrejurările 
în afacerile noastre naționale, bisericești și 
școlare după-cum eu am purces.

Pentru regretabila întâmplare din nou ce
rând scusele, mă subsemnez

Al onoratei Redacțiuni stimător
Nicolau Suciu, 

preot gr -or. în Balomir.
*

Scusa părintelui Nicolau Suciu o primim 
cu bună credință și nu ne îndoim, că ea va 
face bună impresie asupra cetitorilor noștri 
și a largului cerc de cunoscuți ai D-niei sale.

Dacă ne aducem aminte de purcederile 
corecte și românești ale părintelui Suciu, nu 
puturăm da crezăment corespondenției, ca-și- 
când steagurile patriotice ar fi fost intenționat 
și cu învoirea d-sale depuse în biserică. In 
această credință ne întărește faptele vrednice 
de laudă ale părintelui Suciu, cari de aproape 
trei decenii sunt tot atâtea dovezi despre 
iubirea sa de neam.

Alegerile de deputați dietali și membri 
municipali în cercul electoral al Romosului, 
participarea sa cu deputațiunea Memorandului 
la Viena, apoi participarea la procesul Memo
randului la Cluj în fruntea a sute de româ- 
nași de pe Câmpul-Pânei, ținuta deamnă și 
resolută, sunt tot atâtea dovezi de iubirea 
neamului și al poporului seu păstorit de d-sa.

La revaș.
Acesta este titlul unei noutăți, sub care 

•Tribuna» încrestează toate condamnările ce 
zice că i-se fac din partea noastră și a ce
lor dela »Trib. Poporului».

Tot la acest loc încearcă a se scusa de 
aceste condamnări, dar’ fără a-i succede.

In nrul dela 27 Iunie n. a. c ne învi- 
nuește că nu arătăm locul unde părintele 
Goldiș și-a făcut ispășirea pentru păcatul po- 
litico-bisericesc, cu toate-că am avut timp o 
zi întreagă și tot n’am făcut-o aceasta. Dar' 
oare »Trib.« n’a avut timp de 5 săptămâni 
întregi ca să discute serios asupra articlilor 
• Organisația noastră politică» și tot nu a 
făcut-o? De ce aceasta? Sau crede că cele 
câteva trăsături strîmbe ce le-a făcut în această 
chestie au fost serioase și deajuns pentru a-’și 
clarifica posiția ? Nu, nici decât, ele au cu- 
tundat-o și mai mult în încurcătura în care 
se află. De altcum răspunsul în chestia cu 
părintele Goldiș, i-l'a dat »Trib. Pop.», dar’ 
așa se vede că a trecut nolens-volens peste el.

De astă-dată s’a supărat rău pe noi pentru 
prim-articolul din nrul trecut, ce ne-a venit 
dela mai mulți țerani.

Nu poate crede, că și țeranii s’au con
vins despre neputința ei, ci zice că el a fost 
scris tot de același colaborator al nostru din 
București, care a scris și ceialalți articoli pri
vitori la «Organisația noastră politică». Și 
acesta »Trib.< susține că ar fi dl II. Chendi, 
despre care ea a scris, că a fost dat afară 
din redacția »Tel. Român», ceea-ce apoi 
•Tel. Român» a desmințit. Și pe urmă ne 
învinuește, că noi nu am desmințit această 
știre. Dar’, dlor dela «Tribuna», noi nici nu 
am publicat-o, căci știam că o faceți aceasta 

din ură personală, de care totdeauna ați fost 
conduși.

Desmințirea »Tel. Român» va face să ro- 
șască »Rev. Orăștiei», zice ea mai departe, 
care nu a fost așa loială față cu un membru 
al redacției sale, mai vrednic de sigur decât 
autorul ce se ascunde sub masca »mai mulți 
țerani».

Va să zică, într’un loc »Trib.« scrie că 
articolul prim din nrul trecut a fost făcut de 
colaboratorul nostru din București, după „Trib.“ 
dl Chendi, ear’ la alt loc zice, că nu am fost 
loiali față de un membru al redacției noas
tre, care e mai vrednic decât autorul artico
lului din chestiune.

Nu vă faceți de rîs dlor dela «Tribuna» I 
Până-ce scrieți 4 șire, uitați ce ați scris în 
cele două de dinainte?

Bună memorie aveți, dlorl Dar’ așa-i, cine 
umblă cu minciuni, nu le prea potrivește 
totdeauna.

Despre țeranii noștri cari au scris acel ar
ticol, zice că sunt numai pe hârtie.

O fi, o fi! căci doar’ și cei cari au scris 
• aderențele-proteste» din »Trib. Pop.» încă 
sunt numai pe hârtie, nu s’au dus în redac- 
țiunea autorisatei să se închine, ci s’au mul
țumit și numai cu aceasta.

Dacă așa dorință mare are »Trib.« ca să 
cunoască numele autorilor articolului care i-a 
supărat atât de rău, o putem face aceasta, 
căci li avem la mână, dar’ pentru ea tot atâta 
o să însemneze aceasta, căci în fața adevăru
lui totdeauna se sbate ca peștele pe uscat.

O soacră vendută.
Aceasta s’a întâmplat în Engelsfeld. Fân

tânarul Ferdinand G. a cumpărat o casă dela 
un tinăr însurat. Când a voit să se mute în 
noua locuință, a fost însă întimpinat de o 
muere bătrână.

— Ce caută dl aici ?
— Eu sunt proprietarul casei.
— Nu mă privește, eu rămân aici.
— Mă rog, eu am cumpărat această casă 

fără mueri.
— Eu mă țin de casa aceasta până-ce 

voiu muri, căci a zidit-o ginerele meu cu 
banii mei. Eu am pentru totdeauna cuartir 
liber aici și — basta.

După acestea bătrâna a trântit ușile înain
tea noului proprietar și s’a dus în odaia sa. 
El s’a depărtat foarte mânios, văzând că a 
cumpărat o casă și pe deasupra a căpătat 
și o soacră. A intentat deci proces contra 
ginerelui bătrânei, care s’a pertractat zilele 
acestea înaintea judecătoriei cercuale de-acolo. 
Pîrîtul a spus, că el a vândut casa cu deplin 
drept de folosire, și deci nu-'l privește dacă 
se mai află și un alt stăpân.

— D-Ta ai dreptate, a zis judecătorul. 
Să pășească soacra înainte și să ne explice 
lucrul.

Bătrâna, care se chiema Eufrosina Schna- 
bel, punându-’și mânile în șolduri, a zis:

— Casa a fost zidită și cu banii mei, și 
eu m’am înțeles cu ginerele meu, că pri
mesc într’însa cuartir gratuit până la moarte. 
Mă țin așadar’ de casă, și cine cumpără casa, 
mă primește și pe mine.

— Asta nu e tocmai așa, a zis noul pro
prietar, deoare-ce datoriile neîntabulate nu 
mă privesc.

— Și d-ta ai dreptate, a zis judecătorul.
— Dar' și eu, a strigat soacra, căci eu 

nu sunt datorie. Pe mine să nu mă income- 
deze nimeni, căci Eufrosina Schnabel încă nu 
incomodează pe nimeni și — basta.

— Cu toate acestea nu ai ce căuta în 
casă.

Advocatul bătrânei a spus apoi, că ea a 
fost adusă numai ca mărturie la procesul 
dintre cumpărător și vânzător și deci nu se 
poate aduce verdict.

Judecătorul: Și d-ta ai dreptate.
Pîrîtorul: Dacă toți avem dreptate, atunci 

nici când nu voiu fi stăpân peste casa mea.
Judecătorul: Aici eară ai dreptate. D-ta 

să fi intentat acest proces contra Eufrosinei 
Schnabel, căci din contră nu pot aduce nici 
un verdict.

Advocatul: Așadar’ trebue să pornești pro 
ces contra soacrei.
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Pîrîtorul: Asta nu o voiu face, ci pur și 
simplu voiu da pe bătrâna afară din casă, 
atunci să intenteze ea proces contra mea.

— D-ta ai dreptate, a zis tinărul subno- 
tar care din altă sală asculta la procesul 
acesta interesant.

Ce se va alege de soacră, nu se știe. 
Poate-că-i va întoarce și ei banii înapoi cari 
i-a cheltuit cu zidirea și atunci scapă de ea. 
Că de cât cu soacră la casă, mai bine o 
plătești cu bani.

Invitare de abonament.
Cu i Iulie st. v. invităm pe toți 

amicii ți spriginitorii singurei joi ro
mâne în acest mare comitat românesc 
la nou abonament pe jumătatea a doua 
a anului de față, la

„Revista Or&știei“.
Domnii abonați cari ne restează cu 

prețul pe jumătatea întâie, li-se va opri 
foaia în curUnd.

NOUTĂTIî 

cist 5 fl., Ioan I. Vulcu, ca colectant, 5 fl., 
Dr. S. Moldovan 2 fl, Ioan Lazaroiu, corn. 
1 fl., Laurian Bercian 50 cr., P. Belei 50 cr., 
Simion Vlad 50 cr., A. Demian 50 cr., N. 
Bălosu 50 cr., Al. Rimbaș 50 cr., G. Baciu 
50 cr., V. N. Bidu 1 fl. 20 cr., Dr. Dobo 2 fl., 
A. Cristea 40 cr., S. Corvin jun. 30 cr., Per
sonalul firmei Vulcu 5 fl., Elie Popoviciu, 
paroch în Șibișel 1 fl., Dr. Avram Mihaiu, 
medic în România 20 lei, laolaltă 46 fl. 10 cr. 
Primească toți acești marinimoși donatori re
cunoștința și mulțumitele noastre. Injnumele 
celor nenorociți: N. Suciu, paroch și Ioan 
Balomiri, înv.

*
Mireasă credincioasă. Din Roma se 

vestește, că chemicul Giuseppe Scuderini, în 
urma unei explosiuni de dinamită în Fara 
Sabina, a rămas orb și grav rănit. Amân
două picioarele și o mână i-au fost amputate. 
Iubita sa, însă, cu care nu peste mult avea 
să se căsătorească a zis, că ea cu toate acestea 
e decisă a se mărita după dînsul. In zilele 
trecute căsătoria s’a si săvîrsit.

I I

*
Reuniunea învățătorilor români dela școa- 

lele poporale confesionale ortodoxe din pro
topopiatele aradane I—VII își va ținea adu
narea sa generală ordinară de est timp în 
15 și 16 Iulie n. c. în hotelul balnear dela 
Moneasa (Menyhâza). La această adunare 
generală ordinară sunt învitați toți p. t. d-ni 
membri ordinari, fundatori și ajutători, precum 
și binevoitorii școalei noastre confesionale. 
Pentru distragerea on. public participător se 
va arangia în seara de 15 Iulie n. concert 
împreunat cu dans. P. T. d-ni membrii și 
oaspeți, cari doresc a participa la prânzul 
comun (banchet) sunt respectuos rugați a se 
insinua la subscrisul secretar al reuniunii, cel 
mult pună în 10 Iulie n. c. (Arad, Fejsze- 
utcza) de unde eventual vor putea avea și 
bilete moderate pentru călătorie. Pentru co
mitetul reuniunii: Prof. Teodor Ciontea, pre
ședinte, Iosif Moldovanu, secretar, Iuliu Grof- 
șoreanu, cassar.

▼
Din 48. In anul 1848 a fost omorît de 

cătră servitorul seu Wagner, mareșalul de 
curte al prințului Berhhard de Meiningen, 
cavaler de Minutoli, din causa geloziei. Ser
vitorul și-a pândit pe stăpânul seu în grădina 
așa numită englezască, și acolo l’a împușcat. 
In urma acesteia el a fost osândit la închi
soare pe vieață. Cu ocasiunea venirii la pu
tere a actualului prinț George, Wagner a fost 
eliberat din temniță, după o petrecere de 18 
ani. S’a dus îndată la America și s’a stabilit 
acolo, și în câțiva ani a ajuns domn deplin. 
Acum fâcându-i-se dor de patria cea veche, 
s’a reîntors acasă, pentru a o mai vedea 
odată și a mulțumi prințului care i-a redat 
libertatea. E de 71 ani. In săptămâna trecută 
prințul l’a și primit în audiență.

*
Reuniunea română de cânt din Năsăud 

învită la Concertul împreunat cu repiesenta- 
țiune teatrală ți urmat de dans, cari se vor 
arangia în Năsăud Sâmbătă în 1 Iulie st. n. 
1899 în sala de gimnastică. Venitul curat e 
destinat pentru fondul reuniunii. Oferte ma- 
rinimoase se primesc cu mulțumită și se vor 
chuita publice.

*
Judecat la moarte. Din Erlau se scrie, 

că lucrătorul de zi Coloman Berkes întreținea 
legături de dragoste cu femeea Iulia Bota, 
cu toate-că era însurat. Femeea s’a plâns de 
multe-ori despre aceasta cunoscuților săi. La 
începutul lui Ianuarie a. c. Berkes s'a dus 
la poliție și a înștiințat, că femeea sa a mu
rit în flăcări. Cercetarea s’a pornit numai 
decât, și s’a constatat, că el cu amanta sa 
au aprins patul în care durmia femeea sa, 
și lângă dînsa au pus vre-o câțiva cartofi 
prăjiți, ca să se creadă, că ea s'a aprins când 
a prăjit cartofii. Zilele trecute judecătoria din 
Erlau a adus verdict contra lui Berkes și 
amantei sale, în urma căruia vor fi ștrangulați.

*
Numai pentru văduvi. In Chicago s'a 

înființat uu club foarte curios. Ca membri se 
primesc numai bărbați, cari sunt căsătoriți 
după văduve sau doresc a se căsători după 
ele. Cu toate-că clubul acesta există numai 
de curând, primește o mulțime de scrisori 
din toate țerile. Sunt văduvi de tot felul, ti
neri și bătrâni, bogați și săraci, frumoși și 
urîți, cari cu ajutorul clubului voesc să se 
căsătorească de nou. Dar’ Americanele sunt 
contra celor de din afară.

*
Și-a omorît soacra. Măiestrul pantofar 

Klopp din Viena, mâniându-se asupra soacrei 
care locuia la dînsul, a luat un cuțit și i-l’a 
înfipt în piept, în urma căreia bătrâna femeie 
a și rpurit.

*
Soldați îneoațl. Zilele trecute s'au scăl

dat infanteriștii dela reg. nr. 4 în Dunăre, de 
față fiind și mai mulți oficeri. Doi dintr'înșii 
au dat de un loc cu totul afund și s’au îne
cat. Tot în acel loc s’a înecat cu câteva zile 

după aceea și infanteristul Nemesik Jânos 
dela reg. nr. 26.

*
Sărbâri în armată. Ziua de 24 Iunie n. 

a. c. a fost sărbată cu deosebită pompă de 
cătră bat. de vân. nr. 67 din Comorn și reg. 
de inf. nr. 76 din Șopron. Sărbarea s'a făcut 
în amintirea luptei dela Solferino și Custozza.

*
Oroloage prețioase. Cel mai prețios 

orologiu ce există, este din timpul lui Ludo
vic al XVI-Iea, și se află astăzi în posesiunea 
familiei Rothschid, care a dat pentru el nu 
mai puțin decât 332.000 fl. Un alt orologiu 
prețios se află în Bruxella și unul în Peters- 
burg, cu 95 de cadrane, cari toate deodată 
arată timpul în 30 de diferite puncte ale 
pământului și planetelor.

*
Tun electrio. Un tinăr elev, cu numele 

Newman din facbrica de torpiloare Whitehad, 
a inventat un tun nou, cu aparat electric, 
care, după spusele specialiștilor, va forma 
șpocă în istoria armatelor. S'au și făcut 
probe cu noul tun, care e greu de 6 funți 
englezi. La o distanță de un mii englezesc 
glonțul de mai multe ori a nimerit și s’a în
fipt în tabla de ții, ba chiar și în depărtare 
de 5 miluri englezești, a nimerit la sigur. 
Glonțul noului tun are o mare putere distru
gătoare și în sborul său nu face arcul așa 
de curbat, ca glonțul tunurilor de până acum. 
Autoritățile armatei marine au voit să cum
pere noua invenție pentru suma de 75.000 
funți sterlingi; tinărul Newman însă nu o 
vinde; el vrea să-’și perfecționeze tunul, pen- 
tru-ca cu atât mai scump să-’și vândă noua 
să invenție. O altă invenție fericitul tinăr și-a 
vândut-o acum de curând prin licitațiune cu 
un preț considerabil. Tinărul Newman e fiul 
unui comerciant din Portland și încă de mic 
copil a dat semne despre talentul său in- 
vențios.

„Almanachul Învățătorului român“
Apel cătră frații colegi și cătră amicii școa

lei române.

Frumoasele și binevoitoarele aprețieri din 
partea ziarelor noastre române, dar' mai vîrtos 
călduroasa primire din partea fraților colegi 
și prin aceasta resultatul îmbucurător moral 
și încât m’am putut achita de sarcina grea a 
edării, material obținut cu acest opșor, sunt 
tot atâtea dovezi, că acest Almanach, deși 
un început modest, totuși a răspuns la o fap
tică trebuință a învățătorului român.

E pentru mine o plăcută datorință a aduce 
mulțumiri profunde on. Redacțiuni a foilor 
noastre, precum și tuturor prea on. domni și 
fraților colegi, cari în așa frumos mod ne-au 
știut încuragia!

Peste greutatea decizătoare am trecut cu 
bun succes, nu e dar’ exchisă posibilitatea, 
ba dela noi atîrnă, ca acest început să se 
perfecționeze așa, ca să devină nu numai 
folositor, ci chiar indispensabil învățătorimii 
noastre.

Spre acest scop, unicul ce am intenționat 
cu acest opșor, și contând la spriginul fac
torilor competenți pentru causă, voiu să con
tinuu și pe viitor acest început, redactând și 
edând și mai departe »Almanachul învățăto
rului român* *.

On. cetitori ai foii noastre, le facem 
cunoscut, că nesosindu-ne încă chipul lui 
„Cloșca" ce l’am comandat, și pe care am 
promis că-'l vom alătura la nrul de față, nu 
o putem face aceasta decât pe septemăna 
viitoare,

In onoarea fostului preot ref. Barthok 
Gyorgy din Orăștie, ales episcop la Cluj, s’a 
dat Dumineca trecută la 2 ore p. m. o masă 
comună, la care au participat vre-o 200 per
soane. Toasturile patriotice au decurs unul 
după altul. Seara a fost conduct cu torțe.

*
La temniță. Joi în 22 n. 1. c. a întrat în 

temnița de stat din Seghedin, dl Emanuil 
Maglaș, fost colaborator la »Trib. Pop.<, 
pentru a-'și face osânda de 2 luni.

*
Oare pentru ce această nedreptate ?

Ca de obiceiu, așa și de astă-dată elevii școa- 
lei industriale din Orăștie, cu ocasiunea exa
menului ce s'a ținut Dumineca trecută, au 
expus flecare câte un obiect din branșa lor. 
Intre aceștia s’a aflat și învățăcelul de lăcătuș 
Iuliu Munteanu, care a lăcut o masă de fer 
pentru flori, în preț de vre-o 26 fl. Comisiu- 
nea, compusă din dnii Victor Widman și E. 
Holtrich căreia i-s’a încrezut examinarea 
obiectelor, n’a aflat de bine a da un premiu 
oare-care și sărmanului elev român, sub pre
text că nu el a făcut-o, deși măiestrul seu 
dl Streit a Întărit aceasta. De altcum însăși 
comisia compusă pentru premiare a recu
noscut că masa a fost bine lucrată. Această 
nedreptate a indignat adânc și pe bietul în
vățăcel, care în orele ce le are seara libere 
s’a străduit a o face. întrebăm numai, pen- 
tru-ce această nedreptate? Doar' pentru-că 
e Român? Atât de departe să fi ajuns noi 
oare, încât chiar și tinerele mlădițe ale in
dustriașilor noștri români să fie nedreptățiți? 
La tot cașul acest fapt al comisiei este de 
condamnat, și credem că pe viitor nu se va 
mai întămpla, dacă vor avea și numai un pic 
de simț de dreptate.

*
Petrecere de veri se va arangia din 

partea meseriașilor români din Orăștie, Dumi
necă în 16 Iulie n. a. c., în pădurea »Grigori«. 
Venitul curat este destinat fondului înființân- 
dei Reuniuni.

*
Abusuri gendarmerești. Preotului Ser- 

giu Eeer din Tărnava, i-a făcut în 11 Iunie 
v. gendarmeria din Baia-de-Criș o visită cu
rioasă. Și anume intrând în casa sa, i-a con
fiscat matricula botezaților. Din ce motive 
nu se știe.

*
Hyrnen. Dl Alberi Schuster, comerciant în 

Hunedoara s’a fidanțat cu D-șoara Vilma Crete.
Dorim fericire!

*
Alegere de notar In Bălța (lângă Deva), 

s’a ținut în 27 Iunie sub conducerea prim- 
pretorului Krasznay. Ales a fost cu aclama- 
țiune Dionisiu Sida, fost notar în Ribița. 
Alegerea a decurs în bună ordine.

*
Dl I. Kovăcs, medic dentist specialist 

din Budapesta, se recomandă on. public, că 
s’a stabilit pe vre-o câteva zile aici în Orăștie 
(hotel «Szăchenyi* nr. 2) și că plumbează și 
pregătește dantură artificială întreagă, care se 
poate folosi timp îndelungat. Prețuri moderate.

*
Pentru nenorocițil din Balomlr au mai 

incurs încă următoarele daruri benevole dela 
următorii d-ni: Din Orăștie: Dr. I. Mihu 5 fl., 
I. Mihaiu, mare propr. 5 fl., N. Vlad, farma

Drept aceea, când aduc acestea la cunoș
tința fraților colegi, protectorilor și amicilor 
căușelor noastre școlare, îi rog totodată a mă 
onora cu prețuitul sprigin reclamat de scopul 
intenționat, cooperând cu câte o lucrare, ear' 
aceea binevoiască a o trimite subscrisului 
până cel mult in i-a August a. c. st. n.

Lucrările de ori-ce gen, cu preferință cele 
din sfera școalei și pedagogiei, vor fi bine 
primite și, după puțință, publicate.

îndeosebi ne-ar măguli concursul, cu care 
ne-ar distinge literații noștri, cari prin poesii 
și sentințe potrivite sau și alte lucrări, ar ri
dica mult valoarea opșorului nostru dăscălesc.

Cu bucurie am mai răspunde încă unei 
cerințe, prea simțită în vieața școlară, de a 
aclude fătului nostru și cântări școlare, pe 
una sau mai multe voci. Apelăm dar’ la 
valorosul sprigin al compositorilor noștri 1

Tot astfel, dnii învățători, ca autori ai 
vre-unui op tipărit, precum și alți d-ni autori 
și editori de cărți de interes pentru școală 
și învățători, sunt rugați a-’mi comunica, res
pective trimite câte un exemplar din cărțile 
edate, spre a le înregistra și anunța în Al
manach.

In fine, extrase autentice de legi și or- 
dinațiuni în vigoare, referitoare școalei și în
vățătorilor noștri, ni-ar face deasemenea mare | 

serviciu, căci numai așa am putea răspunde 
din destul cerinței practice a Almanachului.

Pentru deplina orientare, on. domni, cari 
vor coopera cu lucrări, sunt rugați a-’mi no
tifica aceasta, cât mai curând, ear’ la cerere 
le pot servi cu un exemplar de pe an.' i. al 
Almanachului.

Rămâne acuma, ca, îndeosebi frații colegi, 
conștii de chemarea, posiția și cerințele de 
progres și cu dor de-a contribui la ridicarea 
nimbului statului învățătoresc, să nu întrelasă 
a da spriginul dorit și pretins de acest opșor 
adevărat dăscălesc.

Recița-montană, (Resizabănya) Iunie 1899.
Iosif Velcean, 

înv. român.

Ultime Știri.
Dela congregație.

Vice-comite al comit. Hunedoarei 
a fost ales dl Mara Ldszlâ, deputat 
dietal, cu 250 voturi. Candidatul român, 
dl Ioan Simionaș, a întrunit numai 40 
voturi, așa se vede că numai singuri 
Românii au votat pentru dînsul.

Protonotar a fost ales cu aclama- 
țiune Pogăny Bdla, neavând contra
candidat.

FEL DE FEL
Originea cerceilor. Eată o legendă arabă 

destul de curioasă în privința originei cercei
lor. Abraham avea năcaz mare în casă. Bă
trâna Sara și copiii ei erau geloși de Agar, 
mama lui Ismael — Eu nu voiu avea pace, 
— zise într’o zi Sara, — până când nu-’mi 
voiu scălda mânile mele în sângele acelei 
femei. Ce să facă ? Abraham, care era om 
deștept, după-ce să gândi și se răsgândi, stră
punse urechile Agarei cu o undrea, și sân
gele ce curse îl duse Sarei, care fu satisfă
cută. Atunci Abraham ca să consoleze pe 
Agar, îi puse în urechie două inele superbe 
de aur. Aceasta e originea cerceilor și cine 
nu crede să se ducă să întrebe pe Abraham.

*
— Cum vine, dle baron, că D-V. aveți 

uneori energia unui adevărat bărbat, ;ear’ 
uneori sunteți fricoși ca o femeie?

— Aceasta se trage dela originea mea. 
Jumătate dintre antecesorii mei au fost băr
bați, ear’ jumătate temei.

POSTA REDACȚIEI.
D-lui I. F. în D. In nrul. viitor. In cel de față 

ni-a fost imposibil. Nu ni-ați trimis nici un raport 
despre reușită. Salutări.

D-lui C. D. în H. Ii vom da loc cât de curând.
D-lui A. S. în P. Același răspuns.

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —

Domnule Redactori
In nr. 22 (dela 10 Iunie n.) al foii d-tale*)  

ai publicat un atac din cele mai temerare in 
contra onoarei mele, atac asupra dreptății că
ruia aruncă de altfel o lumină viuă notița 
din numărul trecut (23) al .Revistei, prin 
care vă lăpădați acum cu hotărîre de res
ponsabilitatea pentru acel atac.

Nu găsesc nici eu pe atacatorul meu Dr. 
Aurel Muntean, advocat, vrednic de alt răs
puns, decât de aceea perfectă ignorare și mai 
departe, de care a fost și e învrednicit de 
toți aceia, asupra cărora sare, făcând pe .terrri- 
bilul*,  prin foaia d-tale, și mai ales după 
articolul .Frecările din Orăștie*,  nu. Eu nici 
nu pentru el, ci din condescendență față de 
cunoscuții mei mai de departe (cei din Orăș
tie sunt așa de în curat cu lucrul și cu sco
pul acestor goane desperate contra mea, că 
pentru ei n'aveam lipsă de nici o iotă liniș
titoarei), pentru cei mai de departe, zic, cari 
și-ar fi putut face un moment vre-o idee rea 
despre mine, dau publicității lămurirea, că am 
inițiat deja pașii necesari judecătorești, pen
tru a-’mi lua satisfacție în calea legii.

Eu am fost chemat la postul de preot în 
Orăștie prin covârșitoarea majoritate a inte- 
liginței și poporului nostru de acolo, care 
mă cunoaște bine pe mine și pe Dr. Mun
tean I

După terminarea procedurei judecătorești, 
voiu avisa apoi publicul, că cine a rămas 
om de omenie și cine mișel!

Sibtiu, 9/21 Iunie 1899.
Ioan Moța.

*) Nu înțelegem pe dl Moța ce voește să zică 
prin cuvintele: foaia d-tale, ca-și-când ar fi proprie
tatea unuia. Este oare răutate sau nepricepere la mij
loc. Credem că cea dintâiu e mai vrednică de susținut, 
deoare-ce foaia tocmai așa e proprietatea unuia, cum 
a fost și a d-sale când a redactat-o. Red.
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Bibliografie.
A apărut în «Biblioteca Noastră»: Poftă 

bună! Carte de bucate, de Zotti Hodoș. 
Atragem atențiunea cetitorilor asupra acestei 
cărți, care conține sub 420 de numere peste 
șase sute de rețete, și anume cele mai bune 
rețete din bucătăria practică și modernă. 
Această carte de bucate se poate întrebuința 
în ori-ce gospodărie românească. Cartea cu
prinde atât rețetele bucatelor celor mai sim
ple cât și rețete de bucate mai complicate; 
și adecă:

Supe și Ciorbe — Assiette — Rasoluri 
— Sosuri — Legume — Fripturi — Garni
turi — Salate — Prăjituri — Torte — Co
feturi și Bomboane — Cremuri și Parfeurii — 
înghețate — Dulcețuri și Compoturi — Di
ferite beuturi etc.

O recomandăm cu toată căldura dnelor 
române.

Prețul unei broșuri 70 cr., plus 5 cr. porto.
Se poate căpăta și la institutul »Minerva< 

în Orăștie.

„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an și rugăciune pentru vre
muri grele" de Iosif Tăbăcariu și Ilie 
Turdășan se află de vânzare la institutul 
tipografic »Minerva< în Orăștie. Prețul de 10 
cr. este a se trimite înainte, plus pentru 10 
ex. 3 cr. porto, ear’ pentru mai puține 2 cr.

Pentru redacție responsabli: Petru P. Barlțiu.

Publicare de licitațiune.
In 4/16 Iulie a. c. la 11 ore a. m. se va 

da în întreprindere pe calea licitațiunii publice, 
zidirea turnului și repararea bisericii gr.-or. 
din comuna Binținți, protopresbiteratul Orăș- 
tiei, comitatul Hunedoarei.

Din suma prelimiată 1625 fl. 83 cr. co
muna bisericească a spesat parte considerabilă 
pentru repararea bisericii, așa încât plusul ce 
mai e preliminat e menit pentru zidirea tur
nului.

Ofertele provăzute cu vadiul de 10% sunt 
a se adresa oficiului parochial gr.-or. de aici, 
unde se pot vedea planurile, preliminarul de 
spese și condițiunile de clădire.

Binținți, 4 Iunie v. 1899. (539) 1—1
Comitetul parochial.

Ioan Botean, Ioan Mihuț,
paroch. preș.

Dumitru Maieu,
notar com.

Szăm 212-1899. (544) 1-1

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birdsăgi vdgrehajtd az 1881. dvi 

LX. t.-cz. 102. §-a drtelmdben ezennel kâz- 
hirrd teszi, hogy a ddvai kir. tflrvdnyszdk 
1899. dvi 216 szămu vdgzdse kovetkeztdben 
Dr. Muntean Aurel szăszvărosi Ugyvdd ăltal 
kdpviselt Mihaiu Ioan javâra Csiucsiăn Petru 
s. t. valea-jepi lakosok ellen 250 irt s jăr. 
erejdig 1899, dvi mărcsius h<5 27-dn fogana- 
tositott biztosităs vdgrehajtăs utjân felUlfoglalt 
ds 360 frtra becstilt szarvasmarhăk, takarmăny 
ds egydb ingdsăgokbdl ălld ingdsăgok nyil- 
vânos ăfverdsen eladatnak.

Mely ărverdsnek az algyogyi kir. jbirdsăg 
V. 92/2 1999. szămu vdgzdse folytân 250 frt 
tâkekdvetelds, ennek 1898. dvi szeptember hd 
3. napjătdl jărd 6% kamatai ds eddig ossze- 
sen 55 fit 64 kr. birdilag măr megăllapitott 
kdltsdgek erejdig Valea-jepi kozsegben alpe- 
resek hăzănăl leendâ eszkOzldsdre 1899. evi 
julius ho 6. napjânak delelotti 12 orâja ha- 
tăridâUl kittlzetik ds ahhoz a venni szăndd
kozdk oly megjegyzdssel hivatnak meg, hogy 
az drintett ingdsăgok az 1881. dvi LX. t.-cz. 
107. ds 108. §-a drtelmdben kdszpdnzfizetds 
mellett, a legtobbet igerânek becsăron aiul 
is elfognak adatni.

Kelt Algy<5gyon, 1899. dvi junius hd 21. 
napjăn.

Schuster Vilmos, 
kir. bir. vdgrehajtd.

Szăm 211-1899. (545) 1 -1

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birdsăgi vdgrehajtd az 1881 dvi 

LX. t.-cz. 102. §-a drtelmdben ezennel koz- 
hirrd teszi, hogy a ddvai kir. tOrvdnyszdk 
1899. dvi 216 szămu vdgzdse kovetkeztdben 
Dr. Muntean Aurel szăszvărosi Ugyved ăltal 
kdpviselt Mihaiu Ioan javăra Csiucsiăn Petru 
s. t. valea-jepi lakosok ellen 67 fit s jăr. 
erejdig 1899. dvi mărczius hd 27-dn fogana- 
tositott kieldgitds vdgrehajtăs utjăn le ds fe
lUlfoglalt ds 544 frtra becsillt szarvasmarhăk, 
takarmăny ds egydb ingdsăgokbdl ălld ingd- 
săgok nyilvănos ărverdsen eladatnak.

Mely ărverdsnek az algydgyi kir. jbirdsăg 
V. 92/2 1899. szămu vdgzdse folytăn 67 frt 
tâkekâvetetes, ennek 1894. dvi oktober hd 
1. napjătdl jărd 6°/0 kamatai ds eddig âssze- 
sen 44 frt 39 kr. birdilag măr megăllapitott 
kfiltsdgek erejdig Valea-jepi kozsegben »lpe-

> ic> 

I resek hăzănăl leendâ eszkozlesdre 1899. evi I 
julius ho 6- napjânak delelotti 10 orâja ha- 
tăridâUl kituzetik ds ahhoz a venni szăndd
kozdk oly megjegyzdssel hivatnak meg, hogy 
az drintett ingdsăgok az 1881. dvi LX. t.-cz. 
107. ds 108. §-a drtelmdben kdszpdnzfizetds 
mellett, a legtobbet igdrânek becsăron aiul 
is elfognak adatni.

Kelt Algyogyon, 1899. dvi junius hd 21. 
napjăn.

Schuster Vilmos, 
kir. jbr. vdgrehajto.

Szăm 3614-1899. (546) 1-1

ĂrverGsi hirdetmenyi kivonat.
A szăszvărosi kir. jbirdsăg mint telek- 

kOnyvi hatdsăg kOzhirrd teszi, hogy Naszta 
Vasilie vdgrehajtatdnak Trufaș Iuon ds neje 
Trufaș Maria vdgrehajtăst szenvedâ elleni 
120 frt tâkekdvetelds ds jăruldkai irănti vdg- 
rehajtăsi Ugydben a ddvai kir. tOrvdnyszdk 
(a szăszvărosi kir. jbirdsăg) terUletdn levâ 
Sebeshely kOzsdgben fekvo a sebeshelyi 411 sz. 
tjkvben A j- 1—4 rsz. alatt foglalt ingatla- 
nokra ds pedig 2417/2 hrsz. a. foglalt ingat- 
lanra 32 frtban, a 2419 hrsz. a, foglalt in- 
gatlanra 78 frtban, a 3307 hrsz, a foglalt in- 
gatlanra 78 frtban, a 3353/3, 3353/4 hrsz. a. 
foglalt ingatlanra 361 frtban ezennel megăl
lapitott kikiăltăsi ărban elrendelte, ds hogy a 
fennebb megjelolt ingatlan az 1899. evi julius 
ho 3-ik napjân delelotti 10 orakor Sebeshely 
kozseghâzănăl megtartandd nyilvănos ârverd- 
sen a megăllapitott kikiăltăsi ăron aldl is el- 
adatni fognak.

Ârverezni szănddkozdk tartdznak az ingat- 
lanok becsărănak 10%-ăt keszpenzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ăban jelzett ărfolyam- 
mal szămitott es az 1881. dvi november hd 
1-dn 3333 sz. a. kelt igazsăgtigyiministeri 
rendelet 8. §-ăban kijeldlt dvaddkkdpes dr
tdkpapirban a kiktildott kezdhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a drtelmdben a bă- 
natpenznek a birdsăgnăl elâleges elhelyezdsd- 
rol kiăllitott szabălyszeru elismervdnyt ătszol- 
găltatni.

A kir. jbirtSsăg mint telekkonyvi hatdsăg.
Szăszvăroson, 1898. dvi november hd 4-ik 

napjăn.
Sâhalmy, 
kir. aljbird.

Sz. 5080/1898. tlkvi. (547) 1-1

Ârverăsi hirdetmSnyi kivonat.
A szăszvărosi kir. jbirdsăg mint tlkvi hatd- 

săg kozhirrd teszi, hogy az „Ardeleana" pdnz- 
ds hitelintdzet vdgrehajtatdnak Apostol Cons
tantin ds neje Eliza sztil. Wolf vdgrehajtăst 
szenvedâ elleni 450 frt tokekovetelds ds jăru
ldkai irănti vdgrehajtâsi Ugydben a ddvai kir. 
tOrvdnyszdk, (a szăszvărosi kir. jbirdsăg) terU
letdn levâ Szăszvăroson fekvâ 752 sz. tjkvben 
A f 4 rsz. 1871, 1872 hrsz. a. foglalt ingat
lanra 732 frtban ezennel megăllapitott kikiăl
tăsi ărban elrendelte, ds hogy a fennebb meg
jelolt ingatlan az 1899. evi julius ho 4-ik 
napjân delelotti 9 orakor megtartandd nyilvă
nos ărverdsen a megăllapitott kikiăltăsi ăron 
al<51 is eladatni fog.

Ârverezni szănddkozdk tartoznak az ingat
lan becsărănak 10%-ăt keszpenzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ăban kijelolt dvaddk- 
kdpes drtdkpapirban a kiktildott kezdhez le
tenni, avagy 1881. LX. t.-cz. 170. §-a drtel
mdben a bănatpdnznek a birdsăgnăl elâleges 
elhelyezdsdrO'l kiălitott szabălyszeru elismer
vdnyt ătszolgăltatni.

A kir. jbirtSsăg mint telekkonyvi hatdsăg. 
Szăszvăroson, 1898. november h<5 29-ik 

napjăn.
Sohalmy, 
kir aljbird.

Szăm 790—1899. tlkvi. (540) 1-1

Arveresi hirdetmeny
A hătszegi kir. jbirdsăg mint tkkvi hatdsăg*  

Drăgics Evutza Maksa Ferenczne f.-szilvăsi ia- 
kos, Dr. Suciu Găbor Ugyvdd ăltal kdpviselt 
vdgrehajtatdnak Zsurzsany Ioana ds Zsurzsany 
Virănts f.-szilvăsi lakos vdgrehajtăst szenvedâk 
elleni tigyeben kSzhirrâ teszi, hogy vâgre- 
hajtatdnak 51 frt t3ke, ennek 1896. âvi măjus 
14-t61 jărd 5°/0 kamatai 17 frt 45 kr. eddigi 
megăllapitott per ăs vâgrehajtăsi valamint 
a jelenlegi 9 frt 65 kr. s a meg felmeriilendd 
koltsâgek irănti ugy a f.-szilvăsi 414 tjkvben 
felvett ingatlanokra nâzve a csatlakozottnak 
ezennel kimondott Nedelka Jănosnak ezen 
ingatlanokra bekebelezett 200 frt s jăr irănti 
6s a f.-szilvăsi 318 sztk. felvett ingatlanra nâzve 
csatlakozottnak kimondott Zaka Jănosnak a 
C. 3 a bekebelezett 40 frt s jăr. irănti kovete- 
lâsânek kielâgitese vâgett Zsurzsany Jănos 
vâgrehajtăst szenvedânek a dâvai kir. t6r- 
vânyszâk hătszegi kir. jbirdsăg teruletâhez 
tartozd f.-szilvăsi 414 sztjkvben A f 3, 15 6s 21 
âs 27 rsz. felvett ingatlanăt ugy a tjkbtil 
ătvett kfivetkezett ingatlanokat u. m. a f.-szilvăsi

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.

I 591 sz. Sanudula Jănos âs neje David Juliska 
nevân ălld A f 1 rsz. az ugyanotani 594 sztk. 
Dăvid Jurca 6s neje Vaszi Kriska nevân 
ălld- A f 1—1 rsz. az ugyanottani 593 sztk. 
Dragits Găspăr ds neje Dragota Erzsâbet 
nevân ălld A f 1 rsz. az ugyanottani 598 sztk. 
Makra Jănos ds neje Bocsăt Trdzsa nevdn 
ălld A f 1 rsz. az u. o. 589 sz. tjkben Dăvid 
Jurca ds neje Vaszi Kriska nevdn ălld A f 
1 rsz. az u. o. 597 sztk. Dragota Jdzsef Pat- 
kovăny ds neje Makra Ilonka nevdn ălld A f 
1—2 rsz. ds az u. o. 587 sztk. Makra Ferencz 
Gusăn nevdn ălld A f 1 rsz. vdgtll vdgre- 
hajtăst szenveddk nevdn ălld a f.-szilvăsi 518 sz. 
tjkvben A f 1 rsz. ingatlanokat rendszămon- 
kdnti rdszletekben az egyidejiileg kibocsătott 
ărverdsi feltdtelekben rdszletezett osszesen 380 
frt tev3 kikiăltăsi ărban az 1899 6vl szep
tember ho 6. napjânak d. e. 10 orakor Felso- 
szilvăs kdzsdgdnek eldljărdja hăzănăl megtar- 
tandd nyilvănos ărverdsen a legtdbbet igdrd- 
nek esetleg a kikiăltăsi ăron aiul is eltogja 
adatni.

Ârverezni szănddkozdk tartoznak bănat- 
pdnztll az ingatlanok kikiăltăsi ărănak 10%-ăt 
kdszpdnzben vagy ovaddkkdpes drtdkpapirban 
a kiktildott kezdhez letenni avagy anak eld- 
zetes birdi letdtbe helyezdsdt tanusitd szabăly
szeru elismervdnyt ătszolgăltatni. vev6 kdteles 
a vdtelăr felerdszdt az ărverds jogerdre emel- 
keddsdtdl szămitott 30 nap alatt măsik fele- 
reszdt ugyanazon naptdl szămitott 60 nap alatt 
az ărverds napjătol jărd 5% kamataival szabăly
szeru letetî kdrvdny mellet a hătszegi kir. add- 
hivatal mint birdi letdti pdnztărnâl befizetni.

A bănatpdnz az utolsd rdszletbe fog be- 
szămitatni.

A kir. tlkvi hatdsăg. 
Hătszegen, 1899 ăprilis 6.

Feh6r, 
kir. albirU.

Szăm 409—1898 tlkvi. (541) 1—1

Arveresi hirdetmeny
A hătszegi kir. jărăsbirdsăg mint tlkvi 

hatdsăg petrillai lakos Balog Jănos Dr. Suciu 
Găbor tigyvdd ăltal kdpviselt vdgrehajtatdnak 
Moldovăn Mărk vdgrehajtăst szenvedd ellen 
Ugydben kCzhirrd teszi, hogy vdgrehajtatdnak 
115 frt 18 kr. toke ennek 1897. januărtdl 
jărd 5% kamatai 66 frt 75 kr. eddigi megăl
lapitott per ds vdgrehajtăsi valamint a jelen
legi 8 frt 50 kr. ds a meg ielmerUlendd kdlt- 
sdgek irănti koveteldsdnek kieldgitdse vdget 
Moldovăn Mark vdgrehajtăst szenvedânek a 
ddvai kir. târvenyszdk puji kir. jărăsbirdsăg 
terUletdhez tartazd petrillai 533 szămu tlkvben 
A f 1—2 rend foglalt Moldovăn Mărk nevdn 
ălld % rdsze a hătszegi 364 sztjkvben 
A f 2—8 10—12 Cszefoglat Moldovăn Mărk 
nevdn ălld 1IÎ rdsz a 600 sztjkben A f 1 rdsz. 
foglalt Moldovăn Mărk nevdn ălld % rdszt 
rendszămonkdnti rdszletekben az egyidejUleg 
kibocsătott ărverdsi feltdtelekben rdszletezett 
Osszesen 484 frt 50 kr. tevâ kikiăltăsi ărban 
az 1899- evi oktober ho 3. napjân d. e. 10 
orakor hătszegen a tlkvi hatdsăgnăl ds Petrilla 
kdzsdgdnek eloljărdja hăzănăl megtartandd 
nyilvănos ărverdsen a legtobet igdrdnek eset
leg a kikiăltăsi ăron aiul is elfogja adatni.

Ârverezni szănddkozdk tartoznak bănat- 
pdnzUl az ingatlanak kikiăltăsi ărănak 10%-ăt 
kdszpdnzben vagy ovaddkkdpes drtdkpapirban 
a kikUltdtt kezdben letenni avagy annak eld- 
zetes birdi letdtbe helyezdsdt tanusitd szabăly
szeru elismervdnyt ătszolgăltatni, vevd kdteles 
a vdtelăr felerdszdt az ărverds jogerâre emel- 
kedese szămitott 30 nap alat a măsik felerdsdt 
ugyanazon naptdl szămitandd 60 nap alatt 
az ărverds napjătdl jărd 5% kamataival egyUtt 
szabălyszeru letdti kervdny mellet a hătszegi 
kir. addhivatal mint birdi letdt pdnztărnăl 
befizetni.

A bănatpdnz az utolsd rdszletbe fog be- 
szămitatni.

A kir. tlkvi hatdsăg.
Hătszegen, 1899. măjus 9.

Fehâr, 
kir. albiră.

Szăm 6828—1898. tkv. (542) 1—1

Arveresi hirdetmeny
A hătszegi kir. jărăsbirdsăg mint tkkvi 

hatdsăg Hobrăn Jăkob Dr. Suciu Găbor 
Ugyved ăltal kdpvisel vegrehajtatonak Âvram 
Voina ds Âvram Dăn lakos vdgrehajtăst szen- 
vedo elleni Ugydben kozhirrd teszi, hogy vdgre- 
hajtatdnak 160 frt. toke ennek 1897 dvi ok
tober hd 27. napjătdl jărd 5% kamatai 36 
frt 40 kr. eddigi megăllapitdtt per ds vdgre- 
hajtăsi, valamint a jelenlegi 9 frt. 50 kr. ds 
a felmerUlendd koltsdgek irănti koveteldsdnek 
kieldgitdse vdgett dzv: Âvrăm Vojna ds Av
ram Dăn vdgrehajtăst szenveddnek a ddvai 
kir. torvdnyszdk (puji kir. jărăsbirdsăg) terU
letdhez tartozd malajesd kdzsdgi 19 sztjkvben 
A f 1— 14, 17 ds 21rdsz. alatt foglalt s Âvrăm 
Vojna ozv. nevdn ălld 3/6 rdsz ds Âvrăm 
Dăn nevdn alld 1/6 rdsz tehăt az egdsz in
gatlanak 4/6 reszdt rendszămonkdnti rdszle- 

tekben az egyidejUleg kibocsătott ărverdsi 
feltdtelekben rdszletezett osszesen 488 frt tevd 
kikiăltăsi ărban az 1899 6vi szeptember ho 
19-ik napjân d. e. 10 orakor malajesd kdzsd- 
gdnek eldljăroja hăzănăl megtartandd nyilvă
nos ărverdsen a legtdbbet igdrdnek esetleg 
a kikiăltăsi ăron aiul is elfogja adatni.

Ârverezni szănddkozdk tartoznak bănat- 
pdnzUl az ingatlanak kikiăltăsi ărănak 10%-ăt 
kdszpdnzben vagy ovaddkkdpes drtdkpapirban 
a kikUldott kezdben letenni avagy annak elâ- 
zetes birdi letdtben helyezdsdt tanusitd szabăly
szeru elismervdynt ătszolgăltatni, vevâ kd
teles a vdtelăr felerdszdt az ărverds jogerdre 
emelkeddse napjătdl szămitandd 30 nap alatt 
a măsik felerdszdt pedig ugyanazon naptdl 
szămitandd 60 nap alatt az ărverds napjătdl 
jărd 5°,0 kamataival szabălyszeru letdti kdr- 
vdny mellet a hătszegi kir. addhivatal mint 
birdi letdti pdnztărnăl befizetni.

A bănatpdnz az utolsd rdszletbe fog be- 
szămitatni.

A kir. telekkonyvi hatdsăg.
Hătszegen, 1899 ăpr. 27.

Fehdr, 
kir. albiră.

Sz. 6829-1898 tkvi. (543) 1—1

Arveresi hirdetmeny
A hătszegi kir. jărăsbirdsăg mint tkkvi 

hatdsăg Vlăd Petru lui Nandra Dr. Suciu 
Găbor Ugyvdd ăltal kdpviselt vdgrehajtatdnak 
Iănku Dumitru felsd-szălăspataki lakos vdgre
hajtăst szenvedd elleni Ugydben kdzhirrd teszi, 
hogy vdgrehajtatdnak 20 frt. 5 kr. tdke en
nek 1897 dvi măjus hd 14 napjătdl jărd 5% 
kamatai 15 frt. 20 kr. eddigi megăllapitott 
per ds vdgrehajtăsi valamint a jelenlegi 7 frt. 
40 kr. ds a felmerUlendâ kâltsdgek irănti ko
veteldsdnek kieldgitdse vdget lanku Dumitru 
vdgrehajtăst szenveddnek a ddvai kir târ- 
vdnyszdk (puji kir. jărăsbirdsăg) terUletdhez 
tartazd Felsd-Szălăspatak kdzsdgi 374 sztjkv
ben A ț 2—7, 10—12 rdsz. alatt lanku Du
mitru kinek neje Vlăd Trdzsa nevdn ălld 
egdsz ingatlanokat rendszămonkdnti rdszle
tekben az egyidejUleg kibocsătott ărverdsi 
feltdtelekben rdszletezett Osszesen 479 frt. tevâ 
kikiăltăsi ărban az 1899 evi szeptember ho 
21-ik napjân d. e. 10 orakor Felsd-Szălăspa- 
tak kdzsdgnek eldljărdja hăzănăl megtartandd 
nyilvănos ărverdsen a legtdbbet igdrdnek eset
leg a kikiăltăsi ăron aiul is elfogja adatni.

Ârverezni szănddkozdk tartoznak bănat- 
pdnzUl az ingatlanak kikiăltăsi ărănak 10% 
kdszpdnzben vagy ovaddkkdpes drtdkpapirban 
a kikUlddtt kezdhez letenni avagy annak eld- 
zetes birdi letdtben helyezdsdt tanusitd szabăly
szeru elismervdnyt ătszolgălatatni, vevâ ko- 
teles a vdtelăr felerdszdt az ărverds jogerâre 
emelkeddse napjatdl szămitandd 30 nap alatt 
a măsik felerdszdt pedig ugyanazon naptdl 
szămitandd 60 nap alatt az ărverds napjătdl 
jărd 5% kamataival szabălyszeru tetdti kdr- 
vdny mellet a hătszegi kir. addhivatal mint 
birdi tetdti pdnztărnăl befizetni.

A bănatpdnz az utolsd rdszletbe fog be- 
szămitatni.

A kir. telekkflynvi hatdsăg.
Hătszegen, 1899 ăpr. 27.

Fehâr, 
kir. albird.

Un învățăcel.
»

dinLa subscrisul comerciant 
Orăștie se caută un băiat, care 
s6 aibă 2—3 clase gimnasiale 

ca lnvetâ.oel.__________ »
Cei-ce pe lângă limba română 

în vorbire și scriere posed și 
limbile maghiară și germână vor 
fi preferiți.

loan Laxaroiu, 
comerciant.(532) 4—


